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K máji patří kvetoucí šeříky – zdobí i naše Lhenice. Foto Standa Pfeffer

Vzdávám hold šeříku,
co omamně voní,

rozkvétá s májem
letos, zrovna jak loni...
úryvek z básně Jitky Chodorové

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
možná jste již zaregistrovali informaci o tom, že se nám po dlouhých letech podařilo prolomit ledy a
pokročili jsme v kauze, která nás všechny už roky trápí, tj. likvidace nebezpečných odpadů
v bývalém chemickém středisku.
V uplynulých měsících Ministerstvo životního prostředí začalo bojovat proti nebezpečným
odpadům a poskytuje národní dotace na jejich likvidaci. Lhenice však doposud o žádnou takovou
dotaci nemohly požádat, protože, dle podmínek zmíněné dotace, to mohl pouze kraj a obce
s rozšířenou působností, tedy město Prachatice. Bohužel, nepodařilo se mi po řadě jednání
přesvědčit ani Jihočeský kraj, ani město Prachatice, aby nám pomohly a o dotaci požádaly.
Byla jsem však úspěšná v jednáních na Ministerstvu životního prostředí a Státním fondu životního prostředí. Za
pomoci pana senátora Tomáše Jirsy se nám podařilo zorganizovat několik schůzek, jejichž výsledkem je, že pan ministr
životního prostředí schválil možnost, aby se o dotaci mohly ucházet i obce a města, kde původce odpadu neexistuje
nebo není znám. A to je právě náš případ - Nejvyšší soud v roce 2014 potvrdil, že odpad v areálu bývalého chemického
střediska nemá majitele - a to i přesto, že původce odpadu je znám, ale právně neexistuje. Po letech bezmoci nám tak
svitlo světlo na konci tunelu. Ale cesta tím tunelem nás ještě čeká.
Dovolte mi jen krátké shrnutí celého případu. Nebezpečné odpady uložené v areálu bývalého chemického
střediska (např. transformátorové oleje s obsahem PCB) byly do Lhenic navezeny v devadesátých letech za účelem
jejich likvidace firmou Enviro Technology Today. Tento záměr se však nepodařil a firma vlastnící odpady se ocitla
v likvidaci. V roce 2004 byla zlikvidována, vyškrtnuta z Obchodního rejstříku a zbyly po ní odpady, které se v konkurzním
řízení nevyřešily a zbyly tady do dnešních dnů. Firma Enviro Technology Today nebyla vlastníkem areálu. Jeho
majitelem je společnost Panství Bechyně. A ta koncem loňského roku nabídla areál s ekologickou zátěží k prodeji. Naše
zastupitelstvo odkoupení ale tehdy neschválilo, protože jsme nechtěli kupovat areál s ekologickou zátěží, aniž bychom
věděli, zda nám někdo pomůže s její likvidací. Chceme však s majitelem jednat o možnosti bezúplatného převodu
nemovitostí na městys Lhenice v případě, že budeme úspěšní v projektovém záměru na likvidaci nebezpečného odpadu
ve vyhlášené výzvě SFŽP. Nicméně tato jednání jsou teprve před námi. Doufejme, že v nich budeme úspěšní.
Zastupitelé na svém jednání 31.5. 2016 jednomyslně schválili , že předložíme projektový záměr na likvidaci
zmíněných nebezpečných odpadů bez majitele do právě vyhlášené výzvy. A pokud se nám podaří vyjednat i to, že se
staneme majiteli areálu, je pravděpodobné, že se nám „ jedy“, které jsou pro naši ovocnářskou obec časovanou bombou,
podaří zlikvidovat. A už teď rozbíháme další kolo vyjednávání o tom, kdo nám pomůže s dofinancováním 20 % ceny
likvidace – a to se bavíme v milionech. Určitě využijeme možnosti, kterou také dává současná výzva, a sice desetiletá
bezúročná půjčka od státu s tím, že je zde stále otevřená příležitost jednat s krajem, aby nám pomohl s financováním 20
% ceny sanace. Uděláme maximum pro to, aby na likvidaci nešly peníze z našeho rozpočtu.
Závěrem bych chtěla zdůraznit, že dlouhých 20 let jsme museli s nebezpečnými odpady na okraji Lhenic žít.
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Legislativním problémem a patovou situací je, že už 12 let ale nikomu nepatří. Nyní se zdá, že by se nám to po těch
dlouhých letech mohlo podařit a v duchu úsloví „pomoz si sám a bude ti (možná) pomoženo“ nebezpečné odpady
zlikvidovat. Držme si palce, ať se vše podaří.
Marie Kabátová, starostka
Problematice nebezpečných odpadů v bývalém chemickém středisku jsme se věnovali v minulém květnovém vydání
rozsáhlým článkem autora Adama Junka „OBEC V KLINČI. KVŮLI JEDŮM A ŠŤÁVOVI.“ – ML č.5, str.8.

Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 05.05.2016
Výpis ze zápisu č. 18 (přítomno 11 zastupitelů)
Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 196/18/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí
2016.
11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 197/18/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledky výběrového řízení na VZMR na akci „Refinancování dlouhodobých bankovních úvěrů“
b) schvaluje Rozhodnutí a oznámení o přidělení veřejné zakázky na akci „Refinancování dlouhodobých bankovních
úvěrů“, kdy na 1. místě se umístila Komerční banka, a.s., Praha 1 s nabídkovou cenou 435.709,10 Kč
c) schvaluje úvěrovou smlouvu a pověřuje starostku podepsáním úvěrové smlouvy s vítěznou bankou Komerční banka,
a.s., Praha 1.
11 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 198/18/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledky výběrového řízení na VZMR na akci „Zdravotní středisko Lhenice – Stavební úpravy objektu“
b) schvaluje Rozhodnutí a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR na akci „Zdravotní středisko Lhenice –
Stavební úpravy objektu“, kdy na 1. místě se umístila firma Mügl stavby s.r.o., Netolice s nabídkovou cenou
701.975,--Kč bez DPH
c) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou Mügl stavby s.r.o., Netolice a v případě odmítnutí,
uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
11 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 199/18/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem
pozemku parc.č. 614/7 o výměře 2.004 m2, k.ú. Vodice u Lhenic s Ing. V. Michálkem, Lhenice za údržbu na dobu
neurčitou.
11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 200/18/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na směnu
části pozemku parc.č. 577/1 o výměře cca 108 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví městyse Lhenice za části
pozemků parc.č. 600/10 a parc.č. 600/12 o výměře cca 136 m2, k.ú. Horní Chrášťany
ve vlastnictví manž. M. a
M. Hartových, Horní Chrášťany. Konkrétní výměry směňovaných pozemků budou stanoveny dle geometrického
plánu po realizaci akce. Rozdíl výměry bude vyrovnán finančně dle dohody s vlastníky.
11 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 201/18/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na směnu
pozemku parc.č. 600/18 o výměře 172 m2 a parc.č. 527/2 o výměře 90 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví
městyse Lhenice za část pozemku parc.č. 600/14 o výměře cca 590 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví Ing. M.
Jungwirtha, Horní Chrášťany. Konkrétní výměra směňovaného pozemku bude stanovena dle geometrického plánu
po realizaci akce. Rozdíl výměry bude vyrovnán finančně dle dohody s vlastníkem.
11 PRO
Ad 5d) Usnesení č. 202/18/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemků
parc.č. 390/3 o výměře 2.538 m2 a parc.č. 390/4 o výměře 22.807 m2, k.ú. Dolní Chrášťany za minimální
nabídkovou cenu 1.500,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let.
11 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 203/18/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice – výměna TS Škola: kVN TS kNN“. Jedná se o síť technického vybavení (nové
kabelové vedení VN a NN, kabelová skříň, uzemnění) na pozemcích parc. č. 1474/1, 1414/9, 1077/8, st. 128/4, st.
128/1, 1552, 1553 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 986-160/2016
zhotovený firmou GEFOS Inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově
neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 6.500,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO OA,IR

INFORMACE OBČANŮM
Záměr na pronájem pozemků
Městys Lhenice zveřejňuje ZÁMĚR č. 19/2015 na pronájem pozemku parc.č. 1378/40 o výměře 2.137 m2 v k.ú. Lhenice.
Občané mohou své nabídky podávat do středy 29.06.2016 do 17,00 hod. na adresu Městys Lhenice, Školní 124, 384 02.
Podrobnější informace k záměru jsou uvedeny na úředních deskách městyse Lhenice.
Městys Lhenice zveřejňuje ZÁMĚR č. 9/2016 na pacht pozemku parc.č. 390/3 o výměře 2.538 m2 a pozemek parc.č.
390/4 o výměře 22.807 m2 v k.ú. Dolní Chrášťany. Občané mohou své nabídky podávat do středy 29.06.2016 do 17,00
hod. na adresu Městys Lhenice, Školní 124, 384 02. Podrobnější informace k záměru jsou uvedeny na úředních deskách
městyse Lhenice.

Karel IV. a Prácheňsko
Letošní rok je rokem Karla IV., neboť si připomínáme 700 let, které uplynuly od jeho narození 14. května 1316.
U příležitosti 700. výročí narození Otce vlasti uspořádalo MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE výstavu na
námět „Život a dílo Karla IV.“ A jak jsme již informovali v předešlých číslech ML, byla Strakonicím zapůjčena naše socha
Karla IV. ze lhenické kašny. Dovezena byla přímo z restaurátorské dílny a jak dokazují přiložené fotografie,
Karlovi to nyní opravdu sluší a zdobí strakonické muzeum.
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Jaký vztah má Karel IV. k našemu kraji?
„S trochou nadsázky lze říci, že Karlův vztah k Prácheňsku se formoval již v osobě jeho rodičů – matky, české královny
Elišky Přemyslovny a otce, českého krále Jana. Králováci na Volyňsku se právy a povinnostmi podobali Chodům na
Domažlicku… privilegia, vztahující se především k hospodaření v královských lesích, jim byly poprvé uděleny právě
královnou Eliškou roku 1314,“ zmiňuje Miroslav Šobr z Odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.
Další informace nám poskytla odborná pracovnice strakonického muzea, etnografka Mgr.Maruška Kotlíková, se
kterou jsme v době jednání o zapůjčení Karla navázali velmi přátelské vztahy.
Nejsou to jen šumné lesy na Volyňsku, ale i královácká ves Záhoříčko, Záhoří u Chelčic, Myštice na Blatensku, hrádek
Křikava u Černivska, Bavorov, dnešní zřícenina hradu Helfenburk, hrad Kašperk, Újezdec na Blatensku, Sušice,
Kašperské hory, Klínovice, Podolí, Doubravice, Třebohostice nebo Pivkovice, ale i Strakonice, kterým byla v době Karla
IV. v roce 1367 potvrzena Bavorem IV. městská privilegia nebo malebné Lhenice, kde se s nejslavnějším
a nejúspěšnějším panovníkem české historie můžeme setkat osobně.
„Dívá-li se člověk na lhenickou kašnu, zaujme ho v první řadě socha Karla IV., která se tyčí v jejím středu. Socha se zde
objevila až po polovině 19. století a o její zhotovení se postaral pražský akademický sochař F. Pischelt,“ uvádí ve své
práci Tomáš Hunčovský. „Jelikož v současné době provádí Městys Lhenice rozsáhlou rekonstrukci náměstí, mohou se
naši návštěvníci potěšit pohledem na sochu v rámci červnové výstavy v kapitulní síni,“ doplňuje kurátorka výstavy Marie
Kotlíková.
A co vernisáž samotná?
„Vernisáž výstavy úspěšně proběhla 1.6. v 17.00 hodin a na její zahájení se sešlo přes
300 účastníků. Nebýt dešťové přeháňky, určitě by jejich počet ještě vzrostl. První část
jsme zahajovali za doprovodu dětí, hudby a loutkového představení v Zámecké galerii,
odtud jsme se přesunuli ke kostelu sv. Prokopa, kde jsme poprvé mohli přivítat krále
Karla IV., kterého ztvárnil úžasný jihočeský režisér Zdeněk Troška a za doprovodu
ochotníků jsme se pak přesunuli do kapitulní síně, kde vystoupení pokračovalo a bylo
zakončeno závěrečným koncertem.
Ohlasy na naši vernisáž máme veskrze pozitivní. Vaše paní starostka, Ing.Marie
Kabátová se zúčastnila spolu s panem místostarostou Ing.Milanem Hölclem. Měla
k návštěvníkům také krátký, ale moc hezký proslov, ve kterém vyzdvihla radost z toho,
co se nám společně v rámci projektu Karel IV. a Prácheňsko podařilo dokázat.
Mám velikou radost z toho, že se podařilo vyjednat výpůjčku Vaší sochy, která se stala
ozdobou kapitulní síně a bude naše návštěvníky inspirovat a těšit minimálně až do
příštího června.
Srdečně Vás zvu k prohlídce obou výstav - s přátelským pozdravem Maruška
Kotlíková“.
Závěrem starostka Ing.Marie Kabátová:
Velmi srdečně zvu obyvatele Lhenicka k návštěvě Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, kde právě instalovanou
výstavu „Karel IV. a Prácheňsko“ střeží a zároveň zdobí právě zrestaurovaný náš Karel IV. Uvidíte na vlastní oči, jak mu
to sluší a jak pečlivě se nám o něho ve Strakonicích starají. Výstava je otevřena do 30.června v zámecké galerii a
kapitulní síni na strakonickém hradě.“

Z NAŠICH ŠKOL
Základní umělecká škola
Zápis nových žáků na pobočku ZUŠ Lhenice se bude konat
v úterý 14.6. od 13.00 do 17.00 v budově ZUŠ Lhenice.
Je možné hlásit se na hudební obory – zobcová flétna, žesťové dechové nástroje, klavír, elektronické
klávesové nástroje a podle zájmu bude možná i kytara nebo zpěv.

Mateřská škola
KVĚTEN V NAŠÍ MATEŘINCE
19.5. – proběhlo velké fotografování tříd Motýlků, Berušek i Sůviček – v té, jako třídě předškoláků,
navíc i s focením jednotlivců na připravované tablo
31.5. – byl to den vyhrazený u nás pro besídkové odpoledne pro rodinné příslušníky a těch se na své
ratolesti přišlo podívat požehnaně. Děti se při svých vystoupeních snažily a předvedly, co všechno se
již naučily.
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Na co se v červnu těšíme
na výlety pro všechny třídy – 15.6.
na „Školu nanečisto“ pro předškoláky v naší ZŠ – 16.6.
na pohádku a pasování Sůviček na školáky ve lhenickém kině – 20.6.

MB

Z besídky ve třídě „Berušek“ – 31.5.2016

Základní škola
KVĚTNOVÉ KALENDÁRIUM:
2.5. – exkurze ve lhenické „Steře Bohemii“ (výrobně svíček) – pro žáky 9.třídy
3.5. – „Mýdlohrátky“ – tvoření mýdel k „Svátku matek“ – ve spolupráci s netolickým DDM (s paní
M.Martanovou) – pro žáky 1. až 3.třídy
4.5. – exkurze do Prahy – s návštěvou Vyšehradu, Pražského hradu, Karlova mostu, Staroměstského
náměstí – pro žáky 4.třídy
5.5. – účast na okresním kole „Dopravní soutěže“ škol Prachaticka (viz článek
níže)
6.5. – účast na turnaji škol Prachaticka ve vybíjené v Husinci – spojena
s návštěvou Husova domu (viz článek níže)
13.5. – „Pasování prvňáčků na čtenáře“ – v místní lhenické knihovně – za dětmi
čtených ukázek z knih, předání pamětních listů a některými z nich za podání
přihlášek do knihovny – pro žáky 1.třídy
16.5. – testování „Čtenářské gramotnosti“ ČSI (Českou školní inspekcí) – pro
žáky 6.třídy
17.5. – školní výlet do Písku a Selibova – s navštívením písecké „Sladovny“ „Kouzelné tiskařské dílny“ (žáky 1.třídy) a „Loutkové akademie“ (žáky 2.třídy) a
selibovské „Pohádkové kovárny“ se zážitkovým programem „Cesta do
pohádky“ (pro obě třídy)
18.5. – fotografování třídních kolektivů
18.5. – beseda na téma „Škádlení nebo šikana?“ – ve spolupráci
s prachatickým „Phenixem“ – pro žáky 3.třídy
20.5. – exkurze do ZOO v Dvorci u Borovan a s návštěvou Žižkova památníku
a Borovanského mlýna – pro žáky 3. a 5.třídy
21.5. – brigáda na zvelebení školní zahrady za účasti rodičů, žáků, učitelů
26.5. – účast na „Atletické olympiádě“ žáků 1.stupně škol Prachaticka
(viz článek níže)
26.5. – třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd (krom čtvrté)
27.5. – návštěva „Malého divadla“ v ČB – představení „Quijote“ – pro
žáky 4. až 9.třídy
30.5. – dopravní výchova na Dopravním hřišti v PT – pro žáky 4.třídy
30.5. – 3.6. – „Turistický kurz“ na Lipně – pro žáky 8.třídy

Z DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍ NAŠICH ŽÁKŮ
Dopravní soutěž škol Prachaticka- na Dopravním hřišti
v Prachaticích – okresní kolo 5.5.2016
UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ:
1.kategorie – chlapci – jednotlivci – 3.místo Jan Kraus (5.tř.)
1.kategorie – smíšená družstva – 2.místo ZŠ Lhenice – ve složení Jan Kraus
(5.tř.), Jan Petrášek (5.tř.), Aneta Dubravcová (5.tř.), Gabriela Pospíchalová
(5.tř.)
2.kategorie – chlapci – jednotlivci – 3.místo Martin Hölcl (8.tř.)


Turnaj ve vybíjené škol Prachaticka v Husinci – okresní kolo 6.5.2016
7.místo – ZŠ Lhenice – družstvo složeno z žáků 4. a 5.třídy
Atletická olympiáda žáků 1.stupně ZŠ Prachaticka – stadion Tatranu
Prachatice 26.5.2016
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Medailová umístění našich:
Kateg.2.třídy – běh 50m – 3.místo Matyáš Havel – čas 8,3s
Kateg.3.třídy – dívky – hod míčkem – 1.místo Lenka Čechová – výkon 21,93m
Kateg.3.třídy – dívky – skok daleký – 3.místo Tereza Kolářová – výkon 312cm
Kateg.4.třídy – dívky – hod míčkem – 2.místo Marie Justicová – výkon 30m
Kateg.5.třídy – chlapci – skok daleký – 3.místo Ondřej Bergman – výkon 406cm
Úspěšným účastníkům soutěží blahopřejeme!

ZŠ LHENICE ZVE
- na veřejné vystoupení svých žáků pod názvem
KOUZELNÝ LES
do lhenického kina v pátek 17.6. od 18.00 hodin
- na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY“
v sobotu 18.6. od 9.00 do 14.00 hodin
- na „LHENICKÉ LETNÍ HRY“
za účasti škol z německého Lallingu a
západočeských Běšin
na hřiště lhenického SK – v sobotu 18.6. od 11.00 do
14.00 hodin

PODĚKOVÁNÍ
všem, kteří se v sobotu 21.5. podíleli na úpravách školní
zahrady. Díky příznivému počasí a velkému pracovnímu
nasazení všech přítomných byla práce (původně
plánována na dvě sobotní dopoledne) kompletně
udělána - ředitelství ZŠ.

Fotokoláž z akcí – foto Tomáš Kimmel – shora dolů: (str. 4 a 5)
1. Stověžatá Praha – výlet 4.tř.; 2. Dopravní soutěž mladých cyklistů; 3. Turnaj ve vybíjené v Husinci - 4. a 5. tř.; 4. Výlet
1. a 2. třídy v Písku; 5. Úpravy školní zahrady - 3. část; 6. Divadlo Quijote v Českých Budějovicích - 4. - 9. tř.; 7.
Dopravní hřiště Prachatice - 4. tř.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Archeologové pokračují v průzkumu lhenického náměstí
Před prováděnými pracemi na další etapě revitalizace lhenického náměstí probíhá v těchto místech archeologický
průzkum. Tentokráte v prostoru bezprostředně před farou (viz fota). I zde v jedné ze sond byly nalezeny lidské kosterní
ostatky. JB, JM

Foto M.Jarošová – archeologický prostor před lhenickou farou

Hasiči oslavili svého patrona sv. Floriána a sv. Jana
Nejprve v neděli 8.5. v kostele sv.Jakuba mší svatou, celebrovanou páterem Liškou, slavili svého patrona sv.Floriána (viz
foto níže) a poté v neděli 15.5. též mučedníka sv.Jana Nepomuckého při Jánské slavnosti (viz foto níže) za léty
ustáleného průběhu. Tradičně v jejím úvodu, za nástupu lhenického hasičského okrsku a státní hymny, byly vyneseny
historické hasičské prapory, aby poté u pomníku na náměstí byla jimi vzdána pocta vojákům padlým v I.světové válce
položením věnce za smutečního chorálu a vypálenými salvami, jak také káže tradice. Poté se průvod s hasiči i ostatními
přítomnými vydal na místní hřbitov ke kapli sv.Jana Nepomuckého, kde k jeho uctění proběhla bohoslužba. Rázným
pochodem hasičů s hudbou zpět do městečka slavnost skončila s následným jejich nezbytným společným posezením
s muzikou, tentokráte v Pivnici u Vašků. I to patří k tradici lhenického „Jána“. JB, JM
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Foto vlevo Jan Machart – po mši svaté ke sv.Floriánu, foto vpravo Jan Klein – položení věnce k pomníku padlých
při slavnosti „Jána“

Také ve Vodici vyrostla májka, ale později... Proč?
Vodičtí totiž podle u nich zavedeného zvyku stavějí máj až na Letnice, na svatodušní svátky, slavené 50
dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevzetí Páně. Letos Letnice vycházely na 15.květen a v tento
den byla postavena májka ve Vodici, tedy později než ve Lhenicích a na jiných místech, kde jest tomu
tak konáno tradičně o prvomájové noci (viz minulé květnové vydání ML). JB, JM
Foto vodické májky poskytla redakci Lucie Pánková.

New Energie Rallye Český Krumlov 2016 projížděla
i naším Lhenickem
Patřila mezi doprovodný program hlavního závodu „Rallye ČK 2016“ a strhla na sebe pozornost automobilových
výrobců, kteří soutěž obsadili svými nejnovějšími produkty z oblasti alternativních pohonů a jako současný to trend.
Nechyběly vozy značek Alfa Romeo, Audi, BMW, Kia, Mercedes, Nissan, Porsche, Renault, SEAT, Škoda, Toyota,
Volkswagen. Vedle účastníků z Česka se divákům představily posádky z Rakouska, Německa, Polska, Bulharska,
Španělska, Itálie, Hongkongu. Jen ryzích elektromobilů se na start postavilo na tři desítky. Vlastní soutěž „Energie Rallye
ČK 2016“ byla zařazena do světového poháru a probíhala ve dvou dnech – v pátek a v sobotu 27. a 28.5. jako klasická
rallye pravidelnosti s několika regularity testy. Vítězem se stala posádka, co nejpřesněji dodržela předepsaný jízdní
průměr (Podle propagačního materiálu rallye).
První její etapa, v pátek 27.5. – Leg 1 pro třídy VII & VIII (+III A), vedla též i Lhenickem a naším městečkem vozy
uváděných značek tudy projížděly po trase z Netolic do Prachatic v čase mezi 9.30 a 10.00 hodin. Pro „Moje Lhenicko“
zástupce ředitele „Rallye ČK 2016“ a její hlavní pořadatel Pavel Kacerovský uvedl (25.5.): „Přes Lhenice vede trasa první
etapy „New Energies Rallye ČK 2016“, což je mezinárodní soutěž, která se koná v běžném provozu a účastníci (s
civilními vozy poháněnými elektřinou a plynem) po trase nijak nezávodí:“ JB, JM

Foto Jan Bumba – „New Energies Rallye Český Krumlov 2016“ projíždí Lhenicemi – pátek 27.5.2016

Květen nadělil zatím nejteplejší den roku 2016,
ale hned následně silné bouřky
Po květnových dnech s proměnlivým počasím přišel krásný víkend 21. a 22.5., kdy po již pěkné sobotě nastala ještě
krásnější prosluněná neděle – nejteplejší to zatím den roku 2016, ve kterém teplota atakovala „třicítku“,
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čímž místy její naměřené hodnoty naplnily požadavek k zaznamenání tropického dne (s +30°C a více). Avšak hned
v pondělí 23.5. odpoledne, v podvečer a večer se přihnaly meteorology předpovídané silné bouřky s vydatným deštěm,
někde i se značným poryvem větru, ba i Tornádem a krupobitím (např. na Strakonicku, Hořovicku a i jinde s kroupami
velikosti pingpongových míčků, v Husinci se 60mm srážek spadlých za dvě hodiny) se škodami na zahrádkách a
v sadech, vyvrácenými stromy, spadlými větvemi či poškozenými karoseriemi aut. U nás, na Lhenicku bouřka zdaleka
takové intenzity nedosáhla. Byl sice pořádný liják, ale kroupy se tady nevysypaly, takže naše sady byly škod ušetřeny a
ani jinde nenastaly.
A další bouřky nenechaly na sebe dlouho čekat. Další ničivá, která Lhenicko zcela minula, se v pondělí večer 27.5.
vybouřila na Českokrumlovsku (nejvíce pak v Malontech, kde kroupy velikosti holubích vajec rozbíjely okna a střechy,
zabily tři hnízdící čápy a napadaná jejich vrstva byla odklízena pluhy). Takové krupobití v obci nezažili ani dlouhověcí
pamětníci. Bílá vrstva krup během chvilky přinesla do vsi dobu ledovou…(Podle Českokrumlovského deníku 28.5.)
Že by ochránkyně hora Stráž ty nejzlostnější bouřkové mraky poslala jinam, jak v to věřili naši lheničtí předkové?
Intenzivní bouřky v jihozápadních Čechách mají pokračovat…

Foto vlevo Marie Jarošová – krásný májový den ve Lhenicích 22.5., foto uprostřed - SDH Hořovice – nadílka krup 23.5.,
foto vpravo FB – kroupy v Malontech 27.5.2016.
JB, JM

Křížová cesta v Brabcích bude opět po čase opravena
Oprava spadá k jejímu letošnímu kulatému výročí – ke 150 letům od vysvěcení tamní velké kaple „Zvěstování Panny
Marie“ (z roku 1866), kterou nechal vystavět první lhenický lékař František Nemastil k uctění památky jeho po porodu
zemřelé dcery, aby poté jej následovali i další Lheničtí, kteří zde postupně na své náklady nechali jednotlivě postavit
dalších čtrnáct kapliček…
DOBRÁ ZPRÁVA – dne 20.5.2016 bylo již odvezeno sedm nejvíce poškozených obrazů z výklenkových kapliček
„Křížové cesty“ do ateliéru Mgr.Vladimíry Fridrichové – Kunešové v Husinci k jejich restaurování, aby se do 30.9.2016
navrátily zpět na své místo. Na všechny zbylé obrazy pak ve stejné restaurátorské dílně dojde přes zimu s jejich
navrácením k 31.3.2017. Během doby, kdy budou restaurovány obrazy, proběhne i stavební oprava velké kaple, jakož i
všech čtrnácti kapliček. Křížová cesta – pozoruhodnost
Lhenicka - se poté opět představí v plné kráse.
Mgr.Vladimíra Fridrichová – Kunešová je jednou z autorů
nově zhotovených kopií podle původních obrazů, ke kterým
došlo v roce 2000/2001. Renovace trvala téměř rok a půl a
dne 27.října 2001 byla Křížová cesta slavnostně vysvěcena
českobudějovickým biskupem Antonínem Liškou. Po
patnácti letech, kdy na kvalitu obrazů působily povětrnostní
podmínky, horko i mráz, zaslouží si obrazy své renovace.
Autorka se pustila též do pátrání po hlubší historii lhenické
Křížové cesty a na našich stránkách nám bude pravidelně
přinášet výsledky svého bádání.
První kapitolu najdete v tomto čísle ML, v kapitole
„Hledání ztraceného času“.
JB, JM
Foto Vl.Friedrichová – Kunešová – nejvíce poškozené
obrazy KC již čekají na svůj čas v ateliéru v Husinci. „Přímé
slunce v létě a mráz v zimě dokáží své. Nyní čeká desky
čištění, tmelení a po technologické přestávce nová malba. Záchranou je současná chemie – laky, které jsme před
několika lety neznali“, sdělila autorka.
JB, JM

Letní divadlo Vadkov zahájilo sezónu
V sobotu 28.května zahájilo letošní divadelní sezónu představením dětského divadelního souboru
Žernováček nazvaném „Princové jsou na draka, aneb jak je důležité mít Bachachu“. Počasí přálo,
představení se setkalo s velkým diváckým úspěchem a tak nezbývá, než pozvat na další
představení a to v sobotu 18.6., kdy od 20.00 sehraje divadelní spolek PIKI Volyně hru „Podzim
života je krásný“. Dále pak 5.a 6.srpna na divadelní komedii „Náměstíčko, v podání Spolku divadelních ochotníků Tyl
Netolice. Další pokračující program v srpnu a v září v příštím vydání ML.
JB, JM
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Fota z „Vadkovského letního hraní“ v zahradě „U Štěrbů“

JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Soutěž v požárním sportu hasičského okrsku lhenice
V jejím pořádání se SDH lhenického okrsku střídají. Uspořádáním té letošní byl pověřen nově
obnovený SDH Klenovice.
Z výsledkové listiny okrskové soutěže
Místo a datum konání: Klenovice – sobota 7.5.2016 –
KATEGORIE MUŽÍ
družstvo
štafeta poř.v disciplínách
pož.útok
poř.v discipl.
celkové pořadí
SDH Jáma
110,52 s
1.
34,62 s
3.
1.
SDH Tř.Újezdec 112,38 s
2.
41,66 s
5.
2.
SDH Lhenice
119,57 s
4.
34,56 s
2.
3.
SDH Vadkov
123,67 s
5.
32,12 s
1.
4.
SDH Vodice
119,38 s
3.
37,12 s
4.
5.
SDH Mičovice
125,86 s
6.
42,85 s
6.
6.
KATEGORIE DOROST
SDH Jáma
101,59 s
1.
26,89 s
1.
1.
KAREGORIE BEZ STARTŮ VE ŠTAFETÁCH
ŽENY I.
MUŽI II.
družstvo
pož.útok
pořadí
družstvo
pož.útok
pořadí
SDH R.Lhota
37,15 s
1.
SDH Jáma
28,78 s
1.
SDH Tř.Újezdec 44,75 s
2.
SDH R.Lhota
32,19 s
2.
ŽÁCI STARŠÍ
SDH Ktiš
33,10 s
3.
SDH Jáma
17,63 s
1.
SDH Klenovice 40,16 s
4.
SDH Ktiš
33,70 s
2.
SDH Lhenice
46,75 s
5.
ŽÁCI MLADŠÍ
SDH Vadkov
100,93 s
6.
SDH R.Lhota
27,12 s
1.
SDH Jáma
29,50 s
2.
SDH Ktiš
31,20 s
3.

Pohár Václava Staubera
udělovaný na soutěži družstvu za provedený požární útok v nejlepším dosaženém čase.
Tentokráte jej získalo dorostenecké družstvo SDH Jáma – dosažený čas 26,89 s.
A protože jamský SDH získal tento pohár již potřetí v řadě, zůstává již v jeho trvalém držení.

Družstva jamského SDH, který je součástí lhenického hasičského okrsku, na soutěži v požárním sportu
v Klánovicích – 7.5.2016.
JB, JM
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Úspěšná jamská hasičská omladina
Dne 14.5.2016 proběhlo ve Zdíkově jarní kolo hry „Plamen“. MH starší SDH
Jáma se v ní po podzimní i jarní části celkově umístili na krásném třetím
místě a i v jednotlivcích patřili k nejúspěšnějším. V běhu na 60 metrů
s překážkami obsadila Kateřina Schwingerová 1.místo, 2.místo Adéla
Popová!
V sobotu 28.5. se konalo okresní kolo dorostu v požárním sportu týmů i
jednotlivců, ze kterého vítězové jednotlivých kategorií postupovali do
krajského kola. V této okresní soutěži měl SDH Jáma zastoupení jak
týmem, tak i jednotlivci – v kategorii dorostenců mladších Michalem
Mrázem alias Mrazíkem, v kategorii dorostenek mladších Adélou Popovou,
Magdalenou – Madlen Krupičkovou, Zuzkou – Zuzi Rojíčkovou a Šárkou Drtinovou, v kategorii dorostenek starších
Anetou Schwingerovou. Na krajském kole bude SDH Jámu, lhenický hasičský okrsek a okres Prachatice reprezentovat
vítězný jamský dorostenecký tým a vítězky svých kategorií Adéla Popová a Aneta Schwingerová! Velký dík a uznání patří
týmu i jednotlivcům. Všichni se umístili na stupních vítězů! Máme být na co hrdí! Je to velký úspěch mít takové
zastoupení na krajské úrovni!
Gratulace všem a díky za skvělou reprezentaci. Mgr.Miluše Schwingerová
K blahopřání se připojuje i naše redakce.

Český svaz žen informuje
KVĚTINOVÝ DEN – LIGA PROTI RAKOVINĚ 11.5. - již po dvacáté
Ve Lhenicích bylo prodáno 170 ks kytiček (nejvíce v našem okrese) – vybráno 3.720 Kč.
Děkujeme ženám, které pomáhají sbírku organizovat a hlavně Vám všem, kteří jste si kytičku zakoupili.
M. Schacherlová

NAPSALI O NÁS.....
Pavučina – Náš oslavenec je ze Lhenic
Prachatický deník 4.5.2016 – převzato (kráceno) ze sloupku kapelníka dechovky Babouci Petra
Shýbala
…na postu 1.Es trumpety v kapele Babouci sedí František Fencl ze Lhenic, který zítra (5.5.) oslaví
47.narozeniny. A tak jak dříve povstal český lid, tak o několik let později se narodil tento jinoch.
S Babouky si šel zahrát ještě jako učeň SOU Energetického v Hluboké nad
Vltavou a v podstatě s malými přestávkami, jako byla základní vojenská služba u
Posádkové hudby v Prostějově, je zde stále. Však je na to také dostatečně pyšný
a vždycky, když do toho kraje zavítáme, vypráví, jaký to byl život. Od rána do
večera jen hráli, hráli a hráli…..
…Frantovi ovšem základy a velký kus hudebního vzdělání dali na lhenické ZUŠ pod vedením
legendárního muzikanta pana Markovce, kterému v této oblasti prošlo pod rukama snad každé
dítko, které zatoužilo státi se muzikantem….
Pozn.red.: Připomínáme, že František dělá velitele lhenickým hasičům. K přání se připojujeme.

Most odstrojí až na konstrukci
Prachatický deník 5.5. – (lef)
Rekonstrukce mostu v Třebanicích potrvá minimálně do října. „Konstrukce mostu bude plně odstrojená a ošetřená“,
uvedl k rozsahu Zbyněk Staněk z Prachatické správy a údržby silnic. Podle jeho slov se přes vodu místní dostanou po
lávce, ta bude ale určena pouze pro pěší. V době rekonstrukce mostu bude komunální odpad z Třebanic a Hoříkovic
vyvážen společně s obcí Mičovice, tedy každé liché úterý. Silnice Třebanice – Lhenice je uzavřena, uzavírka platí do
3.října.

Zázemí vybuduje firma z Netolic
Prachatický deník 9.5. – (lef)
Vítěze, který vzešel z výběrového řízení, znají Lheničtí. Ti zadali veřejnou zakázku s cílem vybudovat odpovídající
zázemí pro posádku vozidla záchranné služby, jedná se už o druhou etapu prací. Pro úpravy budou využity prostory
v přízemí stávajícího zdravotního střediska. Jedná se o prostory bývalé lékárny, se skladem, předsíní a hygienickým
zázemím. Nejnižší nabídku podala firma z Netolic, která zároveň splnila i veškeré další požadavky. Hotovo by mělo být
ještě v letošním roce.

Lhenické náměstí otevřelo nové pohledy
Prachatický deník 11.5.2016 – Miroslav Fuchs
Za jediný rok přepsali Lheničtí historii náměstí, další kapitoly ještě napíší.
Necelý rok po zahájení prací na nové podobě náměstí ve Lhenicích je jasné, že se mění k nepoznání. Už teď se naskytly
místním zcela nové pohledy, které ani ti nejstarší pamětníci neměli možnost vidět. I když hlavně úřad městyse a pošta
jsou podle slov starostky Marie Kabátové uprostřed staveniště, dosavadní
změny jsou rozhodně k lepšímu.
Tou nejzásadnější proměnou prošla hned první část od základní školy po
hlavní silnici, která odděluje celé náměstí na dvě poloviny. Městys totiž
nechal zbourat dům, který před několika lety odkoupil již se záměrem, že
místo něj vznikne otevřená plocha nového parkoviště. „První polovina
první etapy začínala u školy a končí u budovy úřadu městyse a je téměř
dokončená. Terénní úpravy jsou hotové, chodníky vydlážděné, garáže
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postavené, takže v podstatě chybí dokončit jen výsadbu zeleně a doplnit sloupy veřejného osvětlení,“ shrnula Marie
Kabátová.
Jako první přišel na řadu prostor od areálu základní školy k budově
úřadu městyse. Novou podobu této části náměstí má starostka den co
den na očích, kdykoli zvedne hlavu od stolu a podívá se z okna. A na
nový pohled si prý rychle zvykla. „Chybí sice ještě vysadit zbylé stromy
a keře, ale konečně je vidět nádherně opravená fasáda školy, na kterou
přes břízy dřív nebylo vůbec vidět,“ říká starostka.
Zvažování, zda ponechat vzrostlé břízy, které připomínaly založení
základní školy před čtyřiceti roky, nebylo snadné. „Nicméně loňské
sucho a fakt, že se zemní práce neobejdou bez narušení kořenového
systému rozhodly, že břízy pokácíme a místo nich vysadíme vhodnější
nižší stromy. Chodníky by tak měly lemovat kultivary třešní,“ doplnila
Marie Kabátová.
FOTO JM – areál ZŠ a MŠ je teď opravdu fotogenický
A stejnou, možná ještě větší radost, má starostka z jiného nového výhledu do náměstí. Po demolici objektu proti úřadu
městyse se totiž otevřelo prostranství, přes které je vidět do celého náměstí ze všech stran, jak z jednoho konce od školy
na druhý ke kostelu a naopak, tak hlavně při příjezdu od Prachatic. „Původní dům poměrně hodně zasahoval jedním
rohem do komunikace druhé třídy, která prochází Lhenicemi. Byl to velký problém hlavně pro chodce, kteří kolem museli
projít ať už z jedné strany do obchodu, nebo z druhé od kostela do školy. Právě pohyb dětí do a ze školy byl dost
nebezpečný. Teď je prostor otevřený a výrazně se tak zvýšil rozhled a s ním i bezpečnost,“ pochvaluje si Marie
Kabátová.
Rekonstrukce celého náměstí je rozvržena do etap a skončit by měla až v roce 2018. Důvod je jednoduchý. Lheničtí totiž
všechny práce hradí výlučně z rozpočtu městyse. Nicméně po zhruba roce se dá říct, že rekonstrukce je zhruba v
polovině. „Až skončí práce naplánované pro letošní rok, budeme mít za sebou zhruba dvě třetiny rekonstrukce.
Dostaneme se k silnici druhé třídy, která protíná Lhenice a náměstí, a zbude nám závěrečná část rekonstrukce v
prostoru před kostelem. I tam budeme muset kácet, ale lípy se ke kostelu vrátí, byť se bude jednat o nižší kultivary,“
doplnila starostka.
Přestože hlavní část prací stále zůstává na části náměstí před úřadem, částečně už se přesunuly i na druhou stranu ke
kostelu. Zmizela kašna včetně sochy Karla IV., kterou zastupitelé schválili zapůjčit
po restaurování do muzea ve Strakonicích. Stále ovšem není jisté, zda se následně originál vrátí na novou kašnu zpět.
Lheničtí by totiž mohli postupovat podobně, jako před lety Prachatičtí. Ti rozhodli, že sochu Spravedlnosti po jejím
poškození v roce 2007 už na podstavec nevrátí a velké náměstí bude zdobit její kopie. Originál lhenické sochy Karla IV.
by se tak mohl ocitnou v novém vstupu do úřadu po jeho plánované rekonstrukci. „Uvažujeme i tímto směrem. Vše je ale
ve stádiu úvah, které řešíme jak s restaurátorem, tak s památkovým úřadem.
Chceme, aby z kašny tekla v horní části voda, jak by to mělo u kašny být, ale stále
ještě nebylo rozhodnuto,“ dodala.
Rozsáhlá rekonstrukce náměstí ve Lhenicích nemá za účel jen změnit jeho podobu
vizuálně, ale i z hlediska bezpečnosti provozu a především chodců. Jedno z
kritických míst projekt vyřešil demolicí objektu proti úřadu. Další ovšem tak snadno
řešit nelze. Jedná se o komunikace z náměstí ve směru na České Budějovice a
Netolice. Zatímco s úzkým hrdlem pod starou radnicí se nedalo udělat nic, řešení pro
zklidnění dopravy a větší bezpečnost chodců v Netolické ulici existuje. „Chceme zde
udělat chodník,“ naznačila Marie Kabátová s tím, že tento způsob jim doporučili i
odborníci na dopravu. „Zvykově tudy stejně lidé chodí. Dnes je sice z obou stran
osazené dopravní značení upravující přednost v jízdě, nicméně stejně se to příliš
nedodržuje. Ale když tam bude chodník s vyvýšeným obrubníkem, už si tam dva
řidiči najednou vjet netroufnou, protože se tam už nevejdou,“ upozornila starostka
Marie Kabátová.
Foto JM – inkriminovaná část Netolické ulice, kde bude zbudován chodník

Lheničtí hasiči si připomněli Floriána
Prachatický deník 13.5. – byla uveřejněna velká fotografie hasičů okrsku Lhenice před kostelem.
Foto autora Jana Macharta uveřejněno i v Mém Lhenicku, v tomto čísle, v kapitole „Lhenické střípky“.

Pátek třináctého smůlu přinesl
Prachatický deník 14.5. – (red)
Pátek třináctého si bude pamatovat řidič z povolání, kterého včera zastavili policisté. „V sobotu
při dechové kontrole policisté u stejného řidiče naměřili necelé promile alkoholu v dechu a
zadrželi mu řidičský průkaz. Včera jej zastavili znovu, kdy řídil i bez řidičského průkazu,“ uvedla
prachatická policejní tisková mluvčí Martina Joklová.
Na druhou stranu přání hezkého pátku třináctého do redakce poslala Marie Jarošová ze
Lhenic. A poslala na náš FB profil fotografie vnoučat – dvojčat. Prvňáci Šarlotka (na snímku) a
Mireček byli i v pátek třináctého v pohodě. Jsou totiž ze Lhenic !  (viz foto)

Oslavili sv.Jana
Prachatický deník 20.5,2016 – red.
Byla uveřejněna fotografie a informace o oslavě sv.Jana Nepomuckého hasiči lhenického okrsku.

Odpad, který nikdo nechce a nikomu nepatří
Prachatický deník 1.6.2016 – Miroslav Fuchs
LHENIČTÍ LÉTA MARNĚ BOJUJÍ ZA TO, ABY SE NEMUSELI BÁT O ZDRAVÍ…
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….Dvacet let se Lheničtí marně snaží, aby z areálu bývalého zemědělského družstva zmizely nebezpečné odpady.
Naděje svitla loni, kdy se objevily informace, že stát s likvidací takovýchto zátěží finančně vypomůže. Ještě donedávna
ale zůstávala naděje jen v hypotetické rovině. Oprávněným žadatelem totiž mohl být buď jen kraj, nebo obec s
rozšířenou působností. V případě Lhenic tedy Jihočeský kraj a Prachatice. Jak říká starostka Lhenic Marie Kabátová,
Jihočeský kraj zatím dal od možnosti požádat o finanční podporu ruce pryč a lépe nepochodila ani v Prachaticích.
Nicméně právě vyhlašovaný program podpory likvidace podobných ekologických zátěží, s jakou jsou nuceni již dvacet let
za zády žít Lheničtí, umožní podle daných podmínek, aby o dotaci až osmdesát procent mohla požádat i sama obec.
Navíc se zbylými dvaceti procenty nákladů hodlá státní fond životního prostředí obci pomoci půjčkou.
Vzhledem k rozsáhlosti článku a prostorovým možnostem našeho měsíčníku nelze otisknou článek v plném
znění. K zapůjčení je u kronikářky obce, či v redakci Prachatického deníku. K tématu nebezpečných odpadů se
vyjadřuje starostka obce Ing.Marie Kabátová v tomto vydání ML – v úvodní kapitole SLOVO STAROSTKY.
JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O zaniklém spolku vojenských vysloužilců
V letošním roce 2016 se k němu vztahují hned dvě kulatá výročí se šestkami s letopočtech na jejich konci, neboť byl
v našem městečku zakládán podvakrát – původně LP 1876 (před 140 lety), jako znovu obnovený pak LP 1926 (před 90
lety). Historii spolku lhenických veteránů podrobně zpracoval lhenický rodák Jan Houška (na pokračování publikována
v našem měsíčníku „Moje Lhenicko“ v roč.2010).
Z ní k zaniklému jubilujícímu spolku vybráno:
Podpůrný spolek vojenských vysloužilců pro Lhenice a okolí
Ohlédněme se o 150 let zpátky. V roce 1866 prohrálo rakouské mocnářství válku s Prušáky u Hradce Králové.
Živí se vraceli domů se zprávami o svých spolubojovnících, kteří ve válce padli. Byla to těžká doba, vdovy a sirotci
strádali, pomoc mocnářství byla pro ně minimální a tak ti, kteří hrůzy války přežili, se začali sdružovat a podle svých
možností přispívali pozůstalým padlých. K tomuto živelnému sdružování docházelo i ve Lhenicích a na základě pravidel,
které císař vydal, postupně docházelo k vlastnímu zakládání veteránských spolků, tedy i lhenického.
Ve Lhenicích byl spolek veteránů založen 1.10.1876 s názvem „Spolek vojenských vysloužilců“ (hasičský spolek
byl například založen až v roce 1884). Patronem spolku – t.z. protektorem lhenického spolku – se stala Jeho Jasnost
Adolf Josef, kníže ze Schwarzenbergů, Vévoda Krumlovský, majitel nejvyššího rakouského vyznamenání – Řádu
Zlatého Rouna. Dne 30.4.1882 došlo k pořízení a svěcení spolkového praporu, který na jedné straně nesl znak
dvouhlavého říšského orla a na straně druhé znak Lhenic – jabloň s ovocem. Vysvěcen byl ve lhenickém kostele při
Velkých službách Božích knězem Petrem Havlem. Předsedou spolku byl v té době Josef Stehlík, soused ze Lhenic čp.6
– u Šímů; místopředsedou Hynek Erhart z čp.73 – u Kunšíčků; jednatelem Diviš Trenkvic – pozdější řídící učitel.
Pokladníkem Matěj Pintr – Čeněk. Osud uvedeného praporu není znám. Jako vojenští vysloužilci měli i svůj stejnokroj
sestávající z černých kalhot, tmavomodré blůzy se stojatým límcem, červenými výložkami s hořícím granátem a žlutou
portou. Také rukáv blůzy měl žlutý proužek. Klobouk byl tvrdý s lakovanou lemovkou a kohoutím peřím zvaným
„federbusch“. Znak na něm byl větší, žlutý kov znázorňující taktéž hořící granát s plamenem. Šňůra kolem byla říšská,
žluto-černá s žaludy. Hudebníci měli na klobouku kohoutí peří bílé. Všichni nosili bílé kožené rukavice.
Činnost tohoto spolku trvala až do roku 1914, kdy císař chtěl, v době vyhlášení mobilizace, jej zmilitarizovat,
s čímž lhenické členstvo vyjádřilo nesouhlas a svým usnesením z 24.7.1914, právě, když přišla vyhláška o mobilizaci,
ukončil spolek svou činnost a rozešel se. Poslední léta před ukončením činnosti byl předsedou Jan Šíma – Fujtl,
velitelem Ludvík Mášl – mlynář, jednatelem Ludvík Stehlík a pokladníkem Jan Stehlík – Kloboučník. Při ukončení činnosti
spolku k 30.8.1914 byla provedena likvidace. Prapor a ostatní relikvie byly uloženy do depozitáře na lhenické radnici.
Činnost spolku po roce 1918
Po skončení I.světové války, rozpadem Rakousko–Uherska, vzniká nový státní útvar – 28.10.1918 –
Československá republika. Jsou odstraněny a zakázány dosavadní Rakousko – Uherské symboly. Tím začínají i ve
Lhenicích snahy o obnovení spolků veteránů. Dosavadní prapor a stejnokroje mohou být použity. K této době mám jen
kusé informace a jsou i určité nejasnosti. Stejnokroj je přizpůsoben občanskému oděvu, který měl nést i některé drobné
vojenské znaky. Snad měli mít klobouk se širokou zelenou pentlí a tetřevím peřím. Šedý kabát s tmavě zeleným
sametovým límcem a dvě řady perleťových knoflíků. Kalhoty černé, košili s bílým límcem, černou kravatou a bílé vlněné
rukavice. Postupný vývoj a různé změny vyvrcholily k tomu, že konečně 21.3.1926 byl založen spolek nový, na valné
hromadě v menším sále hostince u Štiftarů, a to bývalými členy Ludvíkem Mášlem, Tomášem Kolářem a Janem
Schőnem v čele. Nový spolek si stanovil i nový název „Podpůrný spolek vojenských vysloužilců pro Lhenice a okolí“.
Tento název nesl až do roku 1950.
Období od roku 1926 až do roku 1950
Jak jsem již uvedl, ustavující valná hromada se konala 21.3.1926, na níž bylo zvoleno následující vedení:
předseda – Mášl Ludvík, mlynář (z Brusného?) ; náměstek - Kolář Tomáš z Vadkova; jednatel – Schőn František;
pokladník – Erhart Silvestr.
Za hlavní myšlenku a motto spolku bylo přijato: „Silou proti mdlobě, vzdorem proti zlobě, ale láskou k sobě“.
Členy se stávají nejen staří vojenští vysloužilci, ale do spolku vstupují i ti, kteří ukončili vojenskou základní službu, jako
například můj otec Jan Houška (čp.30). Do spolku vstupuje ve svých 25 letech, v roce 1933 a měl číslo 61. člena.
Členství bylo dobrovolné.
Postupně dochází k dalším změnám stejnokroje, který se přizpůsobuje českým vojenským podmínkám do té
míry, jaký mají na fotografii, která je pořízena při svěcení nového praporu 4.11.1928.
Nový prapor
Každý spolek musí mít své stanovy a důstojnost navenek je vyjádřena i spolkovým praporem. Proto Lheničtí
rozhodli již v roce 1926 tyto dva atributy zajistit. Měli s tím velké starosti a teprve až za pomoci tehdejšího poslance
Rudolfa Berana, začátkem roku 1928, zemská politická správa v Praze obojí schválila. Na základě toho nechali prapor
zhotovit, takže mohlo dojít i k jeho svěcení, které bylo slavnostně provedeno 4.11.1928.
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Nový prapor nese na jedné straně obraz českého lva a nápis: „Podpůrný spolek vojenských vysloužilců pro Lhenice a
okolí r.1928“ a na druhé straně obraz sv.Václava na konci s nápisem: „Svatý Václave, vévodo české země, nedej
zahynouti nám, ni budoucím“. K praporu byla při svěcení přidána stuha věnovaná kmotrou praporu p.Majerovou z USA
(původně od Pepíčků čp.193, kam se spolu s manželem p.Majerem ze Lhenic přestěhovali).
Prapor je dosud zachován a uložen ve Lhenicích na staré radnici, v klubovně místních hasičů, kteří jej, spolu se
svým, nosí při různých slavnostních příležitostech.
Průběh slavnosti svěcení
Pro Lhenice a okolí to byla velká událost a velká sláva. Vše začalo ranním budíčkem hudby pana Kabáta
(Pejsara). Průvod se seřadil v dnešní Krumlovské ulici v místech před domem čp.195, v němž bydlel a později uchovával
prapor první praporečník, pan Brom.
Řazení bylo následující: vpředu hudba p.Kabáta ve veteránských uniformách a kapelník p.Kabát, podle dobové
fotografie drží dirigentskou hůl, která je i dnes uschována v místní hudební škole; dále mladší družičky; spolek
dobrovolných hasičů; následoval divadelní spolek „Stráž“; pak starosta s obecním zastupitelstvem; starší družička Marie
Krotká, která nesla složený prapor na krásně vyzdobeném polštáři; vedle ní další starší družička slečna Anastázie
Kolářová, která nesla stuhu kmotry praporu; uprostřed nesla též starší družička slečna Růžena Grillová podobiznu
kmotry praporu p.Marie Majerové z USA – lhenické rodačky; další družičky nesly žerď praporu; za nimi šla zástupkyně
kmotry p.Anna Pintrová; průvod uzavíralo členstvo spolku vojenských vysloužilců v uniformách a za nimi veřejnost ze
Lhenic a okolí. Takto seřazený průvod prošel městečkem na náměstí, doprovázen říznými pochody hudby pana Kabáta,
a tam se odebral do místního kostela, kde proběhlo vlastní vysvěcení.
V kostele z kazatelny přednesl slavnostní projev místní kněz a biskupský notář František Kubata k úctě
sv.Václava, který byl též členem spolku vojenských vysloužilců a poté prapor posvětil. Při upevňování praporu na žerď
přednesli slavnostní hesla starosta obce a představitelé jednotlivých spolků. Následovaly další projevy úcty k praporu a
básně družiček. Poté vystoupila zástupkyně kmotry p.Anna Pintrová a přečetla pozdravný dopis kmotry praporu
M.Majerové, který od ní přišel z USA. Slavnost ukončil jednatel p.Schőn provoláním slávy panu prezidentovi a byla
zahrána hymna. Na náměstí pak bylo provedeno defilé před rozvinutým praporem a veřejnost se rozešla. Spolek
s hudbou odešel zpět před dům čp.195, kde se vyfotografoval a praporečník prapor uložil v tomto svém domě.
Pro „Moje Lhenicko“ – Jan Houška, lhenický rodák. Podklady: vlastní archiv autora, Okresní archiv Prachatice
Vlevo - fotografie spolku ze svěcení praporu v r.1928. S dirigentskou holí kapelník Kabát – Pejsar; s malým bubínkem
Jan Houška nar v r.1870, ze Lhenic čp.30, dědeček autora materiálu; první se šerpou předseda spolku Kolář Tomáš;
druhý se šerpou jednatel Schön; praporečník p. Brom z čp.195, před jehož domem v Krumlovské ulici byla pořízena
(v současnosti v domě bydlící Jiří Mügl ml.)
Vpravo – rub a líc historického praporu Podpůrného spolku vysloužilců.

Historie lhenické křížové cesty
Je to několik dní, některé ze čtrnácti kapliček křížové cesty v Brabcích zůstaly bez svých obrazů. Byly to ty, jejichž
obrazy nejvíce volaly po opravě a novém lakování, aby mohly znovu vyprávět věčný příběh utrpení Ježíše Krista.
Vyprávějme si však o historii křížové cesty od jejího počátku. Myšlenka založit křížovou cestu vedoucí od hřbitova ke
kapli Zvěstování Panně Marii vznikla za dramatických okolností. Lhenický lékař František Nemastil, významná osobnost,
jejíž zásluhou bylo nejen léčitelské umění, ale také péče o školství a osvětu, prožil tragickou událost. Jeho dcera Marie,
krátce vdaná za netolického lékaře Pátka zemřela při předčasném porodu mrtvého dítěte. Na paměť této události nechal
František Nemastil v letech 1865 až 1866 vystavět kapli na návrší nad hřbitovem. Opatřil ji také oltářem s obrazem
Zvěstování.
Hřbitov se nenacházel na svém místě odjakživa. Většina hřbitovů v rakouském mocnářství byla zřízena mimo obce v
období josefínských reforem v sedmdesátých letech 18. století. Původně hroby obklopovaly kostely uvnitř měst a vsí a v
dobách epidemií byly hrozbou pro své okolí.
Následně po dokončení vrcholové kaple byla tedy založena křížová cesta, jejíž druhé zastavení – Ježíš bere na sebe
kříž – vzniklo na náklady rodiny Nemastilovy. Nebylo vybráno náhodně, neboť ze strany hřbitova přiléhá ke kapličce její
rodinná hrobka. Rokem založení křížové cesty je rok 1867 – tedy před téměř stopadesáti lety.
Další kapličky byly stavěny v následujícím roce na náklady lhenických i přespolních občanů. Tak byly ze sbírky
financovány kapličky devátého, jedenáctého a dvanáctého zastavení. Farní kronika zaznamenává také jména rodin,
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které zaplatily další kapličky. Za zmínku stojí obchodnická rodina Čížkova, která přispěla na třetí zastavení. Na její
náklady vznikla také jiná lhenická kaplička – Čížků kaple při cestě směrem na Netolice. Svěcení křížové cesty provedl
františkán Jiřík Nusch v roce 1868.
Otázkou zůstává, jaké obrazy byly umístěny ve výklencích kapliček v době jejich
založení. V průběhu posledních desetiletí 19. století kapličky vlivem
povětrnostních podmínek chátraly a také kaple Zvěstování trpěla vlhkem, které
pronikalo do jejích základů. Důkladnějších oprav se křížová cesta dočkala až v
době před I. světovou válkou a v letech po ní následujících.
Na závěr prvního dílu našeho vyprávění se sluší poděkovat všem, kteří se
zasloužili o opravy této památky, kteří přispěli informacemi a materiály, na
jejichž základu může vzniknout náš příběh, který se odehrával v minulosti,
odehrává v přítomnosti a bude mít své pokračování v čase budoucím. Jejich
jména si dovolím uvést s jejich souhlasem až na konci této malé série.
Mgr. Vladimíra Fridrichová Kunešová
Foto vlevo – velká kaple Zvěstování Panně Marii
JB, JM

STÍNY LHENICKA
Na začátku dubna došlo k vloupání do benzínové čerpací stanice a odcizení tabákových výrobků. Díky dobré operativní
práci policie byl pachatel s bohatou trestní minulostí a i současností, kdy se zaměřoval zejména na čerpací stanice a
prodejny Jednoty, v jedné prodejně na okrese Prachatice zadržen a v současné době je stíhán vazebně. Dále jsme v
uplynulých dvou měsících prověřovali dva přečiny zanedbání povinné výživy, jednak ze strany otce, který si neplní svou
vyživovací povinnost vůči dceři svěřené do výchovy babičky a ve druhém případě ze strany matky, která neplatí na své
dva syny vychovávané babičkou, její matkou. Úkony trestního řízení byly zahájeny s mladou ženou ve věci maření
výkonu úředního rozhodnutí, kterého se dopustila tím, že řídila vozidlo ačkoliv není držitelkou řidičského oprávnění a byl
jí vysloven zákaz řízení. Věc byla odevzdána městskému úřadu k projednání, neboť bylo zjištěno, že rozhodnutí o
zákazu řízení nepřevzala do vlastních rukou a právní moci nabylo tzv. fikcí doručení.
Ke komisi pro projednávání přestupků jsme oznámili jednání mladého muže, který své matce posílal urážlivé a velice
hrubé sms zprávy. Velmi usilovně jsme pracovali, ve spolupráci se zaměstnanci školy, na objasnění série krádeží
mobilních telefonů z různých prostor místní základní školy. Momentálně již víme, kteří žáci se na tom v různé míře
podíleli a snažíme se prodané telefonní přístroje a např. i paměťové karty dohledat u dalších osob, abychom je mohli
pokud možno vrátit majitelům. S jedním z těchto mladíků jsme řešili i držení omamné a psychotropní látky, když měl ve
škole u sebe 1 gram marihuany. To, jak se k tomu oba dva od začátku stavěli, je opravdu na zamyšlení, minimální
komunikace až arogance, uvádění polopravd a lží, v 15-ti letech.....
Průběžně pátráme po osobách a odcizených věcech a účastníme se plánovaných akcí na dodržování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích.
Npor. Mgr. Ivo Čech – zástupce oddělení Policie ČR

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Oldřichem Svobodou.
Zvláště pak za hojnou účast včelařům, hasičům a za projevenou soustrast a květinové dary.
Rodina Svobodova z Hradců.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOC KOSTELŮ ve sv. Jakubovi
PROGRAM - 10.6.2016 LHENICE
19,00 - 19,05 - večerní vyzvánění zvonů
19,05 - 19,10 - vítání návštěvníků písničkou - děti ZŠ
19,10 - 19,15 - Co je „Noc kostelů“
19,15 - 19,50 - umělecká hodnota a smysl vnitřního vybavení kostela
• zamyšlení PhDr. Ludmily Ourodové z oddělení restaurování památek z
Národního památkového ústavu
v Českých Budějovicích
19,50 - 20,00 - lhenické varhany aneb jak to vypadá
s pokračováním generální opravy nástroje.
Mluvené slovo písničkami doprovodí děti ze ZŠ Lhenice
20,00 - 20,45 - Musica Divina
• koncertní vystoupení smíšeného sboru z Čes.Krumlova
20,45 - 22,00 - volná prohlídka kostela
• mimořádná komentovaná prohlídka hracího stolu varhan před
jeho generální opravou
22,00 - předpokládaný konec
Jiří Jelínek
Zde uvedeno Vám již známé číslo účtu veřejné sbírky na opravu lhenických varhan: 3857235339 / 0800
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KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
kostel sv. Jakuba staršího – Lhenice
ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR VOX NOVUS
pátek 24. června 2016 v 19 hodin
Zazní skladby: G. B. de Palestrina, T. L. da Victoria, F. M Barthorldy,
J. Churáčka, T. Surovíkové a dalších…
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
POZVÁNKA
ÚŘAD MĚSTYSE LHENICE A SOKOL LHENICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA

DĚTSKÝ DEN PLNÝ HER
V SOBOTU 25.6. OD 14.00 HODIN NA HŘIŠTI SK
PŘIJEDE K NÁM

MOBILNÍ PLANETÁRIUM
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

ZVEME VÁS DO KINA
10.6. NIKDY NENÍ POZDĚ – hudební komedie USA od 19.00 hodin
KINO KLUB Lhenice připravuje letní filmová představení na lhenickém náměstí
25.6. - „Takovej barevnej ocas letící komety“ a následně další filmy budou promítány 9.7., 23.7., 6.8.,
a 20.8., - jejich tituly budou upřesněny v dalším vydání ML
IR

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Celoroční příprava volejbalistů VK HOGO FOGO Lhenice přináší na jaře úspěchy
Každý čtvrtek během roku se schází volejbalisté, aby mohli lhenický volejbal reprezentovat na řadě turnajů pořádaných
spřátelenými kolegy i jimi samotnými. První z turnajů, na který byl klub pozván na jaře letošního roku, se konal v Dřítni
dne 16. 4. 2016. Turnaje jsou vždy pořádané jako smíšené (tzn. minimálně dvě ženy v družstvu) a tohoto klání se
účastnili tři holky a tři kluci. Tato šestice zastupující VK Hogo Fogo Lhenice vybojovala pro svůj klub třetí místo a přivezla
si pohár.
Další turnaj je organizován volejbalisty z Hlincovy Hory, je pořádán pod širým nebem a pokud nepadají „trakaře“, tak se
vždy odehraje. Proto jsme byli velice spokojeni, jelikož dne 21. 5. 2016 bylo nádherné počasí a slunce nám přálo celý
den. Turnaj jsme opět odehráli ve složení tři holky a tři kluci a přivezli jsme bramborovou medaili. Čtvrté místo jsme
získali po odehrání „mačů“ každý s každým, a to na dvou antukových hřištích. Turnaje se účastnilo osm smíšených
družstev.
Vrcholem jarních turnajů se stal Májový turnaj, který pořádá samotný volejbalový klub ve Lhenicích. Tento turnaj je
pořádaný na venkovním „Oranžovém hřišti“. Jelikož je počasí nevyzpytatelné, máme vždy záložní plán a škola nám
umožňuje využít i hřiště v místní tělocvičně. Turnaj se pořádal dne 28. 5. 2016, jednalo se již o V. Májový turnaj, přihlásilo
se pět týmů, zajistili jsme perfektní občerstvení od jamské paní hospodské, připravili ceny pro účastníky a „objednali“
počasí. Od rána se dařilo dodržet plán, vše klapalo a i počasí nám přálo, i když v okolních městech a vesnicích byla
průtrž mračen. I přesto ke konci celého turnaje pár kapek spadlo i u nás a poslední dva zápasy se odehrály v místní
tělocvičně. Tento malý mráček na jinak příjemném dni nic nepokazil a ceny se rozdávaly již pod otevřeným nebem. VK
Hogo Fogo Lhenice se umístil na báječném druhém místě. Na prvním místě pak byli účastníci z Truskovic, kteří nad své
hlavy zvedli náš ručně vyrobený putovní pohár. Tímto chceme poděkovat účastníkům, organizátorům, škole, obci a také
fanouškům, kterých v letošním roce nepřišlo mnoho, ale atmosféru přesto vytvořili a „hecovali“ jednotlivé zápasy.
Další turnaje jsou již plánovány a družstvo VK Hogo Fogo Lhenice se bude snažit vždy „urvat“ nejlepší umístění. Tímto
Vás také chceme pozvat na VI. Jamský turnaj pořádaný našim klubem poslední víkend v srpnu v Jámě a na další
Memoriál „Na Václava pro Václava“, který organizujeme společně se školou na počest učitele Václava Kubíka.
Těšíme se na Vaši podporu. Ing.Michaela Fouňová
Foto - účastníci
volejbalového
turnaje 28.5. na
novém školním
hřišti ve Lhenicích

14

Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
„POSLEDNÍ PING“
– rozlučka s mistrovskou sezónou 2015/16
Stolní tenisté Sokola jí jako úspěšné dali společně „vale“, i s již natěšením na tu nastávající
příští, uspořádaným turnajem a družným posezením s občerstvením v sokolovně, v sobotu 29.5.
TURNAJ „O POSLEDNÍ PING“
Zúčastnilo se jej cekem 26 hráčů, a to z domácího Sokola, ale také i hosté z Protivína, Netolic a Ktiše. Rozděleni byli do
tří skupin (dvě po devíti a jedna po osmi účastnících), aby z nich postoupivší si to dále rozdali v zápasech dle
vyřazovacího „pavouka“ až do finále a v něm k celkovému vítězství.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HRÁČI TURNAJE
1.místo – Jan Tománek - z Protivína
2.místo – Miloslav Špán - z domácího Sokola
3.místo – Petr Petrovka – nestor z domácího Sokola

Lheničtí elévové úspěšní na turnaji v Lenoře
V neděli 15.5. uspořádal tamní oddíl stolního tenisu ST Křišťál dětský turnaj pro hráče a hráčky do 15 let. Celkem 21
přihlášených po rozlosování změřilo své síly, aby v kategorii chlapců se mezi třemi nejúspěšnějšími umístili bratři
Siverovi – na prvním místě Adam, na místě třetím Radek – oba ze Sokola Lhenice.

Co nového ve lhenickém SK
U A týmu v I.B třídě ve skupině A
V květnových jeho čtyřech odehraných zápasech se bodová žeň nekonala, jak
dokazuje zisk pouze dvou bodů za dvě remízy v nich. V tom prvním (7.5.) se zrodila
nečekaná bodová ztráta při domácí prohře se sestupem ohroženou H.Planou 1:2, aby v tom druhém
(14.5.) naopak po výborném výkonu jím uhraná remíza na hřišti lídra v Nemanicích 2:2 byla cenná, než přišla další
plichta 2:2, ale tentokráte doma 21.5. se Zliví, zachraňovaná v samém závěru zápasu, byla další bodovou ztrátou..
Bodově naprázdno vyznělo poté pro A tým utkání 27.5. v Plané s druhým v tabulce, bojujícím o postup (Planá – Lhenice
4:2).
I přesto třetí místo v tabulce s devítibodovým náskokem před dalšími pronásledovateli tři kola před koncem sout.roč.
určitě v poklidu uhájí. Definitivně tak může učinit již v utkání 24.kola 4.6. se Sedlecem (na 4.místě se 44 body) – po
uzávěrce ML.
Postavení SK Lhenice v tabulce I.B třídy sk.A k 31.5.
3.místo – 23 zápasů – 13 výher, 4 remízy, 6 proher – skóre 51:35 – 43 bodů
- 1.Nemanice 58 bodů, 2. Planá 56 bodů, 4. Sedlec 34 bodů, 5. T.Sviny 34 bodů

U B týmu v OP Prachatice
I v květnu pokračovala rezerva SK Ktiš/Lh.B v jízdě na vítězné vlně, aby ji prodloužila na devět vyhraných zápasů
z deseti mistrovských jarních zatím odehraných (s pouze jedinou prohrou doma 16.4. s Vitějovicemi 1:4 v 17.kole), s
následnou šňůrou šesti výher v řadě, a to i s udělenými debakly soupeřům (24.4. Volarům B 5:0, 9.5. H.Vltavici 8:3, 15.5.
Zdíkovu 3: 0, 22.5. Zbytinám 14: 0, 29.5. Borové Ladě 9:0). Zastaví vítězné tažení rezervy již postoupivší Záblatí do I.B
třídy, které hostuje na jejím hřišti ve Ktiši ve 24.kole 5.6. (Po uzávěrce ML).
Postavení SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP k 31.5.
3.místo – 23 zápasů – 15 výher, 2 remízy, 6 proher – skóre 92:42 – 47 bodů

U našich přípravek v OP Prachaticka
Obě, mladší i starší, měly květnový zápasový program nabitý, neboť vedle nalosovaných hracích kol na ně čekaly i
dohrávky utkání pro velkou nemocnost odložených. A tak si naši benjamínci užili fotbalu dost a dost.

Květnové mistrovské zápasy SK Lhenice
V I.B třídě ve sk.A
20.kolo . so 7.5. – SK Lhenice – H.Planá 1:2 (0:1) – branka za Lh.: K.Muška
21.kolo – so 14.5. – Nemanice – SK Lhenice 2:2 (1:1) – branky za Lh.: R.Pořádek 2
22.kolo – so 21.5. – SK Lhenice – Zliv 2:2 (0:0) – branky za Lh.: R.Iliev, T.Tůma
23.kolo – pá 27.5. – Planá u ČB – SK Lhenice 4:2 (2:0) – branky za Lh.: P.Prenner, R.Pořádek (z 11)
V OP Prachaticka – mužů
20.kolo – ne 8.5. – SK Ktiš/Lh.B – H.Vltavice 8:3 (2:1) – branky za Ktiš: J.Mrkvička 3 (1 z 11), J.Prenner 2, R.Sura 1,
P.Lukšovský 1, Vl.Burda 1
21.kolo – ne 15.5. – Zdíkov – SK Ktiš/Lh.B 3:6 (2:2) – branky za Ktiš: M.Mahák 2, P.Prenner ml. 2, Vl.Burda 1, R.Sura 1
22.kolo – ne 22.5. – SK Ktiš/Lh.B – Zbytiny 14:0 (6:0) – branky za Ktiš: J.Mrkvička 2, Vl.Burda 2, P.Starý 2 (1 z 11),
J.Vostřez 2, J.Exner 1, R.Houška 1, J.Beran 1, J.Růžička 1, K.Lukeš 1, J.Exner 1
23.kolo – so 28.5. – Borová Lada – SK Ktiš/Lh.B 0:9 (0:4) – branky za Ktiš: J.Mrkvička 3, P.Prenner ml. 2, J.Růžička 2,
P.Prenner st.1, P.Pořádek 1
V OP Prachaticka – přípravek starších
18.kolo – so 14.5. – SK Lhenice – Vl.Březí 6:3 (3:0) – branky za Lh.: A.Stehlík 2, P.Bláha 2, K.Gregora 1, A.Kanalošová 1
16.kolo – čt 19.5. – dohrávka z 1.5. – Vacov – SK Lhenice 14:2 (9:0) – branky za Lh.: A.Stehlík 1, M.Halabrín 1
19.kolo – ne 22.5. – Netolice – SK Lhenice 7:4 (1:2) – branky za Lh.: P.Bláha 2, A.Stehlík 2
17.kolo – st 25.5. – dohrávka z 8.5. – Volary – SK Lhenice 8:3 (3:2) – branky za Lh.: K.Gregora 2, P.Bláha 1
20.kolo – so 28.5. – SK Lhenice – Prachatice B 4:9 (1:5) – branky za Lh.: A.Stehlík 3, Š.Trnka 1
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V OP Prachaticka – přípravek mladších
11.kolo – čt 5.5. – Turnaj v Prachaticích - 1.zápas – SK Lhenice – Š.Hoštice 11:0 (3:0) – br.za Lh.: J.Berger 8, R.Štengl
3; - 2.zápas – Prachatice B – SK Lhenice 2:0 (1:0)
12.kolo – st 11.5. – Turnaj ve Vacově – 1.zápas – Lažiště – SK Lhenice 8:12 (4:9) – br.za Lh.: R.Štengl 7, J.Berger 3,
M.Šístek 2; - 2.zápas – Vacov – SK Lhenice 7:8 (3:3) – br.za Lh.: R.Štengl 5, J.Berger 3
10.kolo – ne 15.5. – dohrávka z 27.4. – Turnaj ve Čkyni – 1.zápas – SK Čkyně – SK Lhenice 2:5 (1:3) – br.za Lh.:
J.Berger 2, L.Pecha 2, R.Štengl 1; 2.zápas – SK Lhenice – Netolice 2:8 (1:5) – br.za Lh.: R.Štengl 2
13.kolo – st 18.5. – Turnaj ve Lhenicích – 1.zápas – SK Lhenice – Vimperk B 2:5 (2:2) – br.za Lh.: R.Štengl 2; 2.zápas –
SK Lhenice – Stachy Zdíkov 7:5 (2:4) – br.za Lh.: R.Štengl 4, J.Berger 1, M.Šístek 1, B.Nemeth 1
14.kolo – st 25.5. – Turnaj v Netolicích – 1.zápas – Čkyně – SK Lhenice 1:5 (1:2) – br.za Lh.: J.Berger 3, R.Štengl 2;
2.zápas – Netolice – SK Lhenice 10:5 (1:2) – br.za Lh.: L.Pecha 2, A.Kuneš 1, R.Štengl 1, J.Berger 1
Také z květnových zápasů se hráči lhenického SK dostali do vybraných sestav (jedenáctek) jednotlivých kol I.B
tř. sk.A – podle serveru „Fotbal u nás“
21.kola – Roman Pořádek – za výkon v utkání Nemanice – Lhenice – 14.5.
22.kola – Jiří Růžička – za výkon v utkání Lhenice – Zliv – 21.5.
23.kola – Jiří Růžička – za výkon v utkání Planá u ČB – Lhenice – 27.5.

Foto vlevo M.Kanalošová – tým přípravky st. v nových dresech „Puma“ od firmy E-on s trenérem P.Trnkou – z utkání
Lhenice – Vl.Březí 14.5.; foto vpravo J.Klein – míč v síti – Lhenice v samém závěru zápasu srovnaly na 2:2 – autorem
gólu T.Tůma – z utkání Lhenice – Zliv 21.5.
JB, JM
INZERCE
Stavební a elektromontážní pomocné práce – nabízíme brigádu od června do září 2016, vyhláš. č. 50 není nutná, vhodné pro
VŠ nebo absolventy SŠ. Požadujeme manuální zručnost, pracovitost a spolehlivost.RK elektro s.r.o.,
Radek Kesl - 777 160 432.






"Koupím stavební pozemek nebo chalupu k trvalému bydlení na Lhenicku (v Blanském lese a okolí). Tel.: 774922482.
Mail: faue@seznam.cz
Oblečení pro celou rodinu za super ceny –originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka, krycí plachty a
drogerie za super ceny. Nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.
TEXTIL - M. ŠANDEROVÁ - JÁMA nabízí: nový textil, obleky – pánské i dámské, trička a jiné zboží.....Vše za výhodné ceny.
Tel: 388 321 492; mobil: 723 233 034
Šití Romana Bukovská – na
na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519 Po – Čt 8.30 – 11.30 12.30 – 15.00 hod

Aktuální nabídka: Prodej moderního zděného nově vystavěného bytu 2+kk - 55 m2 s balkonem do
zahrady a parkovacím stáním v Zahradní ulici - akční SLEVA! Máte nevyužitý byt či domek? Zdarma Vám poradíme a zajistíme
dlouhodobého nájemníka! Volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, kancelář ČB –
Karla IV. 3 u náměstí. - volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, Aktuální nabídka na: www.haloreality.cz
PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 - Netolice
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování. Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel.
775 449 723
Jiří Velíšek PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS ŽALUZIE, SÍTĚ, MARKÝZY
 Výroba předokenních rolet MINOROL
- shrnovací dveře - plastová okna – těsnění do oken a dveří – garážová vrata + pohony bran – GSM ovládání vrat, bran, rolet, sušáky na
prádlo
Dále v nabídce: držáky truhlíků, satelitů apod. Telefon: 608 972 382
Třebanice 18 www.zaluzievelisek .cz zaluzievelisek@seznam.cz
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky a inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději
poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad Městyse,
384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks
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